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Nieuwsbrief – oktober 2022 

En nu vooruit 

We zijn trots op de publieksversie van ons nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026! We zijn in ons 

dagelijks werk van start gegaan met onze ambities en kijken terug op een inspirerende aftrap van de 

nieuwe beleidsperiode op 6 oktober jl. Inclusie was het overkoepelende thema, verder in de 

nieuwsbrief kun je hier meer over lezen. 

 

We kunnen plannen maken en bedenken, maar dat doen we niet alleen! We hebben daarbij betrokken 

schoolbestuurders, ondersteuningscoördinatoren, docenten nodig. Zij zetten zich dag in dag uit in voor 

de leerlingen in ons samenwerkingsverband. Met een groot deel van de leerlingen gaat het goed, 

maar een deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig. In de komende jaren gaan we 

samen met bestuurders, schoolleiders en professionals van Koers VO op zoek naar nieuwe kansen en 

mogelijkheden voor leerlingen. 

 

Niet alleen schoolbesturen en hun scholen hebben te maken met de onderwijsinspectie, dit geldt –

terecht- ook voor een samenwerkingsverband passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden krijgen 

net als scholen iedere vier jaar een onderzoek van de inspectie. Bij Koers VO vindt het onderzoek 

aanstaande november plaats. Het onderzoek is intensief en bestaat uit verschillende 

onderzoeksdagen. Er zijn rondetafelgesprekken met bij Koers VO betrokken ouders, docenten, 

schoolleiders en beleidsmedewerkers vanuit enkele van de negen gemeenten. De Inspectie brengt 

een bezoek aan twee willekeurig gekozen scholen uit Koers VO. Daarnaast bezoeken ze de twee 

vestigingen van het OPDC. Op de afsluitende dag wordt het gesprek gevoerd afvaardigingen van 

onze RvT, OPR en ALV. Het jaarlijkse gezamenlijke overleg tussen de verschillende organen van de 

vereniging RvT, OPR, MR en CvB stond dit keer in het teken van dit aankomende bezoek. We kijken 

er met vertrouwen naar uit. 

  

De herfstvakantie staat voor de deur. Even een week gas terugnemen om daarna weer met nieuwe 

energie verder te gaan. We wensen je alvast een goede herfstvakantie toe! 

 

Hartelijke groet, 

 

Marieke Dekkers en Jaap van der Have 

college van bestuur Koers VO 

 

Inspirerende viering aftrap ondersteuningsplan 

Op 6 oktober hebben we met scholen, schoolbesturen en vele andere samenwerkingspartners van 

Koers VO de start van ons ondersteuningsplan 2022-2026 gevierd in de Schiecentrale in Rotterdam. 

Het was een inspirerende middag met muziek, film, een prikkelende lezing van Bert Wienen en 

confronterende beelden en gesprekken vanuit Cam on Wheels en Theater Babel. Zijn we inclusiever 

dan we denken? Of niet? Meer hierover na de herfstvakantie in een speciale nieuwsbriefeditie over 

deze bijeenkomst; een filmpje met sfeerimpressie is in de maak. 

We gaven alle gasten als passend geschenk een boek met een pleidooi voor acceptatie van de 

werkelijkheid en het loslaten van modeldenken: 'Mensen zijn ingewikkeld’ van hoogleraar innovatie in 

de zorg Floortje Scheepers.  

https://www.koersvo.nl/images/site/20220824_Koers-VO_Ondersteuningsplan-v7.pdf
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Lancering nieuwe website 

Tijdens de aftrap is ook onze nieuwe website www.koersvo.nl gelanceerd. Een nieuwe en rustige 

vormgeving met een prominente plek voor ouders en jongeren, waar veel voor hen belangrijke 

informatie geclusterd te vinden is. Ook is er aandacht voor allerlei projecten en ontwikkelingen binnen 

ons samenwerkingsverband, en nog veel meer. Zo menen we iedereen te voorzien van toegankelijke 

en passende informatie over het werk van Koers VO. De website is nog in ontwikkeling, dus mis je 

informatie of heb je andere feedback? We horen het graag. Vragen of opmerkingen kun je doorgeven 

aan Lydia Haulussy, haulussy@koersvo.nl.  

 

De verantwoordingslunch: een reünie in Italiaanse sfeer 

 

Daar zaten we dan, een grote groep schoolleiders en andere collega’s van de vo-scholen in onze 

regio. Het was 6 oktober en tijd voor de verantwoordingslunch!  

 

Een aantal deelnemers bekende er best een beetje tegenop te zien. Want ja, verantwoording klinkt 

best spannend en voelt toch als ‘gecontroleerd worden’. Dit terwijl het traject ‘anders verantwoorden’ 

juist bedoeld is om gemeenschapsgeld voor passend onderwijs niet alleen te verantwoorden omdat 

het moet, maar omdat het je school helpt groeien en ontwikkelen in het organiseren van passend 

onderwijs op school. Iedereen bleek bovendien goed voorbereid op de uitwisseling over 

ondersteuning met zijn of haar collega’s. Vooraf was het alle scholen namelijk gelukt om een bijdrage 

te plaatsen op het verantwoordingsplatform zo dat alvast voor iedereen zichtbaar was wat reflecteren 

op de ondersteuning op elke schoollocatie had opgeleverd.  

 

In Trattoria Sophia ging iedereen - na een korte check-in - in kleine groepjes aan tafel. Onder het 

genot van een heerlijke Italiaanse lunch werd druk uitgewisseld over welke keuzes scholen maken in 

de ondersteuning, hoe zij daar zelf op reflecteren en wat ze daarvan leerden. Gesprekstips en 

voorbeeldvragen op iedere tafel zorgden voor houvast. 

 

Voor beleidsmedewerkers van Koers was het hier even ‘op de handen zitten’. Erop vertrouwen dat 

elke tafelgroep er zelf voor zou zorgen dat de verhalen achter ieders bijdrage gedeeld zouden worden 

vanuit oprechte interesse in elkaar. Maar als deelnemers dan opmerken: “Ik moet op veel gebieden 

verantwoorden, wat vaak niets anders is dan bureaucratie, maar hier heb ik wel echt iets aan.” En: “Ik 

dacht vooraf wel oei, dat is 2 uur uit mijn agenda, maar dit zouden we eigenlijk wel twee keer per jaar 

moeten doen”, dan weten we dat we met elkaar op de goede weg zijn. Wat een fijne aanpak.  

 

Het traject ‘anders verantwoorden’ gaat dus door in de nieuwe ondersteuningsplanperiode. Steeds 

zetten we samen een volgende stap, op basis van de ervaringen, waarbij het delen van de verhalen 

achter de verantwoordingsbijdragen, een belangrijk ingrediënt zal blijven. Een aantal aanwezigen 

heeft al toegezegd mee te willen denken over wat een passende vervolgstap kan zijn. De vorming van 

een echt verantwoordingsnetwerk binnen Koers VO. 

 

Interesse om mee te denken? 

Als je ook wilt meedenken over het vervolg, neem dan contact op met Annemarie Rodenburg of 

Marijke Terwisscha van Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl.  

 

 

De OverstapRoute 2022-2023 is klaar voor de start 

De OverstapRoute voor schooljaar 2022-2023 is klaar. In september zijn alle scholen in de regio van 

Koers VO hiervan op de hoogte gebracht. 

http://www.koersvo.nl/
mailto:haulussy@koersvo.nl
https://festival.koersvo.nl/
mailto:verantwoording@koersvo.nl
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Dit schooljaar maken de leerlingen voor de laatste keer een eindtoets. In dit schooljaar bereiden we  

ons allen voor op een nieuwe procedure waarin de Doorstroomtoets een plek krijgt. Alle informatie 

over de overstap naar de middelbare school kun je vinden op www.deoverstaproute.nl. Voor ouders is 

de belangrijkste informatie te vinden op de speciale ouder-pagina op onze website.  

Communicatie voor en met ouders 

Dit jaar wordt de communicatie voor en met ouders steviger vormgegeven. Nieuw is bijvoorbeeld de 

ansichtkaart met een QR-code met toelichting voor ouders. Daarnaast stellen we aan scholen 

communicatiemiddelen beschikbaar, zoals de digitale toolbox en de PowerPoint-presentatie. Scholen 

kunnen dit gebruiken om voorlichting te geven aan ouders over de stappen van De OverstapRoute, en 

ze kunnen dit delen via hun website en social media.  

Meer informatie? 

Voor vragen kun je contact opnemen met Team De OverstapRoute, deoverstaproute@koersvo.nl. 

 

Onderzoek groei vso  

 

We zien een groei in het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze groei is een 

langjarige trend die al voor de coronacrisis is ingezet en door de crisis nog sterker is geworden. De 

precieze oorzaken die aan deze groei ten grondslag liggen zijn nog niet duidelijk. Daarom doet Koers 

VO hier nu ook kwalitatief onderzoek naar. Dat moet meer inzicht geven. In ons 

samenwerkingsverband is het belangrijk dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is, 

ongeacht of dit binnen het regulier- of speciaal voortgezet onderwijs is. De geconstateerde groei in het 

vso heeft tot gevolg dat er niet genoeg plekken voor leerlingen beschikbaar zijn en er ongewenste 

wachtlijsten ontstaan. Om te voorspellen of deze groei zich voortzet en daarop te anticiperen, is het 

belangrijk om te begrijpen waarom er meer leerlingen naar het vso gaan. In het najaar van 2022 

nodigt Koers VO in het kader van dit onderzoek enkele scholen uit voor een gesprek over de 

ondersteuningsvragen van leerlingen, mogelijke waargenomen veranderingen daarin en de 

benodigdheden om aan deze ondersteuningsvragen te voldoen.  

 

Meer informatie?  

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met projectleider Zoë Schreurs, 

schreurs@koersvo.nl.  

 

Project begaafdheid Koers VO: update   

 

Peergroepen voor (hoog)begaafde jongeren 

Wat een goed nieuws: maar liefst 17 scholen binnen ons samenwerkingsverband starten dit 

schooljaar met een peergroep voor (hoog)begaafde jongeren. Leerlingen vinden in deze peergroepen 

onderling contact en herkenning. Het doel is om hiermee het schoolwelzijn te verhogen, uitval te 

voorkomen en bij te dragen aan een meer passende omgeving voor de leerlingen. Op de door Koers 

VO georganiseerde startbijeenkomst in september was er bij scholen veel enthousiasme om aan de 

slag te gaan. Elke school start op een manier die past bij de eigen situatie en doet in stappen ervaring 

op. De betrokken begeleiders delen hun kennis en ervaringen in een speciaal daarvoor gestart 

netwerk.   

Voortzetting begeleiding voor leerlingen en trainers in de school   

Eind september is een derde groep (hoog)begaafde leerlingen gestart met de training ‘inzichtgevende 

studiecoaching’. Deze leerlingen - vanuit verschillende scholen in Koers VO - krijgen een kort 

begeleidingstraject met groeps- en individuele sessies. De begeleiders van hun scholen krijgen 

vervolgens eenzelfde korte training om daarna zelf groepjes leerlingen in hun eigen school te kunnen 

begeleiden. In deze flyer lees je meer informatie.  

http://www.deoverstaproute.nl/
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
https://www.koersvo.nl/de-overstaproute-voor-scholen-toolbox-voor-scholen/
https://www.koersvo.nl/images/documents/Powerpoint-basisscholen-voor-voorlichtingsavonden-met-ouders-2022-2023.pptx
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
mailto:schreurs@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/images/site/2022-09-inzichtgevende-studiecoaching-flyer.pdf
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Schoolwide Enrichment Model (SEM) 

Koers VO oriënteert zich samen met collega-samenwerkingsverband PPO Rotterdam op het 

internationale Schoolwide Enrichment Model (SEM). Deze aanpak zet in op de ontwikkeling van de 

sterke punten en talenten van leerlingen en bevordert aantoonbaar de leermotivatie en de kans op 

academisch schoolsucces. Een groep van po en vo vertegenwoordigers uit onze regio is van 15 tot 22 

oktober op studiereis naar de Verenigde staten om SEM in de praktijk te zien. Namens de scholen van 

Koers VO reizen Yolande de Beer (LMC), Petra van Dam (Heer Bokel College) en Chris van den Berg 

(Zuidergymnasium) mee, samen met Nicole van der Waal (Koers VO) en Marijke Terwisscha van 

Scheltinga (Koers VO).  

Save the date: Conferentie Begaafdheid – 13 april 2023 

Op 13 april 2023 organiseren we een conferentie rondom begaafdheid, waar we ook de ervaringen 

van de reis delen. Noteer dus alvast deze datum in je agenda. 

Meer informatie?   

Wil je meer weten over het project begaafdheid en de activiteiten? Neem dan contact op met Marijke 

Terwisscha van Scheltinga terwisscha@koersvo.nl  

 

Persoonlijk contact met de leerling is de kracht van het OPDC 

In gesprek met Wim van Starrenburg, voormalig directeur OPDC Noord 

Nog niet zo lang geleden heeft Wim van Starrenburg afscheid genomen van het OPDC. Wim was 

sinds 2007 leidinggevende van OPDC Noord. Hij is eind vorig schooljaar gestopt, officieel gaat hij in 

december 2022 met pensioen. We spreken met hem over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en 

het OPDC. Waar kijkt hij met plezier op terug?  En waarin is de samenwerking met Koers VO 

belangrijk voor het OPDC? 

‘Een leerling die vanuit zijn vertrouwde schoolomgeving tijdelijk op het OPDC wordt geplaatst, voelt 

zich hier snel thuis. Leerlingen zijn snel gewend binnen het OPDC en op het OPDC wordt een leerling 

gezien en gekend door iedereen die er werkt.’ 

Wim vertelt dat je bij ouders aanvankelijk op verzet stuit als hun kind hier tijdelijk geplaatst wordt. 

‘Maar als ouders en hun kind een rondleiding krijgen op het OPDC is het ijs gebroken. Ze zien dat er 

rust heerst en een goede sfeer.’ 

Ontwikkelingen in onderwijs en OPDC 

‘De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is door de jaren heen steeds complexer geworden. De 

leerlingpopulatie is veranderd, het is veel diverser en meer multicultureel geworden. Dit maakt dat 

docenten ook op veel meer gebieden rekening moeten houden met de behoefte van de leerlingen. 

Docenten moeten zich steeds blijven professionaliseren en bijscholen om voldoende kennis te hebben 

op pedagogisch en didactisch vlak. Er is een veelvoud van beïnvloeding die op een leerling afkomt, 

waardoor bepaald gedrag van een leerling ontstaat. Als docent moet je dus goed toegerust zijn en 

weten wat voor een leerling goed werkt.’ 

Met vertrouwen terugkeren naar school 

Een leerling die tijdelijk op het OPDC wordt geplaatst voor intensieve onderwijsondersteuning en 

jeugdhulp, krijgt hier veel aandacht van de docent en een persoonlijke hulpverlener. De combinatie 

van onderwijs en jeugdhulpverlening zorgt voor een goede structuur binnen het OPDC. Het 

pedagogisch klimaat is duidelijk en voor iedereen helder, waardoor geen onrust kan ontstaan. 

Wim denkt met veel plezier terug aan leerlingen die vertellen hoe waardevol het OPDC is geweest 

voor hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Het is mooi om te zien dat leerlingen na een aantal maanden op 

het OPDC goed zijn toegerust om met vertrouwen naar school terug te kunnen keren. Of ouders die 

zeggen: Ik zie weer hoe mijn kind vroeger was. Je merkt dat ouders veel vertrouwen in je hebben, 

omdat ze het OPDC kennen.’  

mailto:terwisscha@koersvo.nl
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Waardering  

Tot slot wil Wim zijn waardering uitspreken over de samenwerking met Koers VO. Hij is blij met de 

ontwikkelingen die Koers VO heeft neergezet: het stimuleren van de ondersteuningsteams, het 

meedenken over de aanpak van ondersteuning voor leerlingen, de samenwerking met de 

Koersconsulenten die een belangrijke schakel zijn tussen scholen en OPDC voor de toeleiding naar 

het OPDC. En ook de diverse bijeenkomsten van Koers VO die zowel inhoudelijk als voor het netwerk 

van belang zijn. Mede door deze initiatieven is de ondersteuning binnen het onderwijs in onze regio op 

een hoger plan komen te staan. 

Meer informatie? 

Kijk op onze website voor meer informatie over het OPDC, en het vernieuwde toeleidingsformulier 

OPDC. 

 

 

VO-VO formulier is toe aan een nieuwe versie – wie denkt mee? 
 

Al jaren werken scholen met het vo-vo formulier dat op onze website te vinden is als document voor 

een warme overdracht van leerlingen die overstappen van de ene vo-school naar een andere vo-

school. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er behoefte om dit formulier te updaten, 

ook met het oog op het koppelen van gegevens uit Magister en SOM. 
 

We zijn daarom op zoek naar vertegenwoordigers van scholen die met ons mee willen denken of input 

kunnen leveren, mede vanuit kennis van zaken over SOM en Magister. We gaan uit van twee 

momenten: een digitale bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de scholen/schoolbesturen én een 

feedbackronde via e-mail. 

 

Interesse om mee te doen? 
Wil je ook meedenken? Neem dan contact op met Catharina Leeuwis, leeuwis@koersvo.nl.  
 

Koers in KINO  

Tijdens de aftrap van ons ondersteuningsplan op 6 oktober is de compilatie vertoond van de film ‘Altijd 

Alles Anders’ van Theater Babel. Ben je ook zo benieuwd naar de hele film?  

Graag nodigen we je uit om op dinsdag 15 november, 16:30 – 17.45 uur met ons de film te bekijken 

in KINO, Gouvernestraat 129 Rotterdam. Iedereen is welkom. Als je interesse hebt, dan kun je een 

mail sturen naar Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

 

Meedenken? 

Vind je het leuk om met ons mee te denken over meer (onderwijs) filmvertoningen in de toekomst of 

heb je een goede (onderwijs) filmtip? Laat het ons weten en stuur een mail naar Helen Heemskerk, 

heemskerk@koersvo.nl. 

 

 

Hulp en creativiteit gevraagd voor zij-instromers in (voor-)eindexamenklassen 

Bij het zoeken naar plekken voor leerlingen in (voor-)eindexamenjaren horen we vaak van scholen dat 

instromen in die klassen niet meer mogelijk is vanwege de PTA-toetsen. We wijzen er graag op dat 

hier na ‘het examenincident in Maastricht in 2018’ aanscherpingen en handreikingen over zijn vanuit 

de rijksoverheid. 
 

In de Checklist PTA 2022-2023  en de Checklist Examenreglement 2022-2023, te vinden op de 

website van de VO-raad, staat dat er mogelijkheden moeten worden opgenomen in het 

examenreglement voor leerlingen die niet alle PTA-toetsen hebben kunnen doen, waarbij 

https://www.koersvo.nl/voor-scholen/overzicht-procedures-en-werkwijzen/procedures/plaatsing-op-opdc/
https://www.koersvo.nl/images/documents/OPDC_Toeleidingsformulier-augustus-2022-DEF-1.docx
https://www.koersvo.nl/images/documents/OPDC_Toeleidingsformulier-augustus-2022-DEF-1.docx
https://www.koersvo.nl/images/documents/vovo-formulier-zonder-beveiliging.doc
mailto:leeuwis@koersvo.nl
https://theaterbabelrotterdam.nl/nieuws/koers-vo/
mailto:heemskerk@koersvo.nl
mailto:heemskerk@koersvo.nl
https://vo-raad-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9ac99f5f-c872-4226-b5ae-3f2635050d22?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Checklist_2_PTA_2022-2023.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Checklist_2_PTA_2022-2023.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIARDEMRKKHT5P237AH%2F20221020%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221020T175500Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d0ec91253b57f45c467659720ec63f7db5958688d863da58110e08a30e3c5b8f
https://vo-raad-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/15658884-d028-459f-9329-39618d4049e1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Checklist_1_Examenreglement_2022-2023.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Checklist_1_Examenreglement_2022-2023.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIARDEMRKKHT5P237AH%2F20221020%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221020T175606Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cdf3fd2b0eaa1dd60a0ceddb1a749305a2d53b87d5617952c516a269b573d990
https://www.vo-raad.nl/nieuws/checklists-en-handreikingen-school-examinering-geactualiseerd
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inhaaltoetsen een andere vorm mogen hebben dan de oorspronkelijke toetsen. De schooldirecteur 

kan beslissen over afwijkingen. Daarnaast wordt nadrukkelijker beschreven dat PTA-toetsen een 

afsluitend karakter moeten hebben, beperkt moeten zijn in aantal en een aantoonbare relatie moeten 

hebben met de verplichte examenstof. In de checklist staat dat veel scholen het gewenst vinden om 

maatwerk te bieden aan zij-instromers. 

Wij denken dat dit kansen biedt voor leerlingen die in het (voor-)eindexamenjaar naar onze regio 

verhuizen of die anderszins tussentijds van school moeten wisselen.  

 

Meedenken? 

Wil je met ons hierover meedenken? Neem dan contact op met Peggy Olthof, olthof@koersvo.nl of 

Catharina Leeuwis, leeuwis@koersvo.nl. 

 

Terugblik: Conferentie Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren – 22 

september 2022 

 

Ruim 500 Rotterdamse professionals kwamen 22 september 2022 bij elkaar in De Kuip tijdens een 

door meer partijen georganiseerde conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’. 

Een middag vol inspiratie, verbinding en ontmoeting.  

Simulaties 
Wil jij met je collega's aan de slag om beter voorbereid te zijn op incidenten en je bewust(er) te 
worden van je eigen handelen? Meld jouw school dan kosteloos aan voor een simulatie. Er is een 
beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij! Voor informatie en aanmelden voor een simulatie: 
Agressie en wapenbezit in de klas - Onderwijs010. 
 

Meer informatie? 

De informatie van de conferentie is te vinden op Terugblik Conferentie Agressie en wapenbezit onder 

Rotterdamse jongeren - Onderwijs010. 

 

Terugblik: POVO Conferentie – 12 oktober 2022 

 

Op woensdag 12 oktober organiseerde FOKOR, Gemeente Rotterdam, Koers VO en Goed geschud 

de POVO Conferentie in het prachtige Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam. Doel van 

deze conferentie: samenwerking tussen PO en VO versterken om te komen tot een beter passend 

schooladvies, een soepelere overgang en een doorlopende ontwikkellijn voor elke leerling in de regio. 

Ruim 200 onderwijsprofessionals van basis- en middelbare scholen uit de regio Rotterdam waren 

aanwezig. Tijdens de plenaire opening werd iedereen meegenomen in de stappen die de afgelopen 

tijd al zijn gezet om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs te verbeteren. Wethouder Said 

Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Evenementen van de gemeente Rotterdam benadrukte waarom een 

goede samenwerking tussen primair- en voortgezet onderwijs van groot belang is. Vervolgens 

inspireerde onderwijsonderzoeker Louise Elffers alle aanwezigen met haar verhaal over 

kansengelijkheid bij de overstap.   

Na het plenaire gedeelte was er gelegenheid om deel te nemen aan diverse workshops, o.a. over 

executieve functies, samenwerking met ouders bij de overstap en de verschillen tussen leerwegen in 

het vmbo. Koers VO verzorgde enkele van deze workshops. 

Meer informatie?  

De presentaties van de POVO Conferentie zijn te vinden op onze website. 

 

 

mailto:olthof@koersvo.nl
mailto:leeuwis@koersvo.nl
https://onderwijs010.nl/werkwijzer-agressie-en-wapenbezit-in-de-klas/
https://onderwijs010.nl/terugblik-conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren/
https://onderwijs010.nl/terugblik-conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren/
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/povo-conferentie/
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Save the date: Voorstelling over puberbrein speciaal voor OOP-collega's – 28 

november 2022 

Datum  : maandag 28 november 2022 

Tijd       : 15.00 – 17.00 uur 

Locatie : Isala Theater, Capelle aan den IJssel 

Koers VO organiseert speciaal voor OOP-collega’s: een voorstelling over het puberbrein van Aletta 

Smits. De voorstelling is onderdeel van de campagne ‘Oog voor jou’, waarin we met elkaar aandacht 

voor aanwezigheid van leerlingen hebben. En dus zorgelijk schoolverzuim hopen te voorkomen. Het 

pedagogisch klimaat op school met kennis van zaken is hiervoor een belangrijke voorwaarde.  

De afgelopen jaren hebben we – o.a. in samenwerking met Gedragswerk - goed bezochte 

bijeenkomsten, webinars en werkateliers over dit thema georganiseerd voor 

ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, mentoren en docenten. 

 

 
 

http://www.gedragswerk.nl/

